
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านคัดเลือก เพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา  ค่าย 1  ปีการศึกษา 2565 
....................................................... 

        คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่าย
ฝึกอบรม  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2565 
ณ ศูนย์อบรมโรงเรียน 

1. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมค่ายส าหรับผู้เข้าค่าย 
    - ผู้เข้าร่วมค่ายต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของการเข้าค่าย  
    - กรณีลาหรือขาดจะต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์อบรมก่อน หากขาด ลา หรือเข้าค่ายน้อยกว่า 80% ของระยะเวลาเข้าค่าย 
ผู้เข้าค่ายจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรค่าย  และไม่สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนศูนย์มหาวิทยาลัยได้ 
    - หากผู้เข้าร่วมค่ายไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดข้อใดข้อหนึ่ง ทางผู้ด าเนินการจัดค่ายมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาให้ผู้เข้าร่วม
ค่ายออกจากค่ายได้ทันที 

2. รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม สาขาวชิาชีววิทยา  (เรียงตามล าดับชื่อโรงเรียน) ดังนี้ 

ศูนย์อบรม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  
สาขาวิชาชีววิทยา : ศูนย์อบรมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

1. นายกิติศักดิ์ กรรฐสุทธิ ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาชีววิทยา 
2. นายนฤพัฒน์ อัยสานนท์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาชีววิทยา 
3. นายพัทธนนัท์ สุขชว่ย จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาชีววิทยา 
4. นายยุติวชิญ์ จ าปา จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาชีววิทยา 
5. นายภูมิเกียรติ ตันติโกวทิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สาขาวชิาชีววิทยา 
6. นายปันแพททริค คีช ดีบุกพังงาวิทยายน สาขาวชิาชีววิทยา 
7. นายศิรสิทธิ์ หลีหวัง ตะกั่วป่าเสนานุกูล สาขาวชิาชีววิทยา 
8. ด.ญ.วรินทิพย์ สุวรรณรัศมี ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาชีววิทยา 
9. ด.ช.จักรภัทร ธงสะอาด ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
10. น.ส.ซิซีเลีย เฮลส์วิค ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
11. น.ส.ณัชชารีย์ ปุ๋ยเจริญ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
12. นายเดชาธร นพฤทธิ์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
13. นายปราณนต์ กิติศักดิ์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
14. นายชยพัทธิ์ จนัทร์ทิพย์ มอ. วิทยานุสรณ ์ สาขาวชิาชีววิทยา 
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สาขาวิชาชีววิทยา : ศูนย์อบรมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

15. น.ส.ธารทิพย์ กางพาพนัธ์ มอ. วิทยานุสรณ ์ สาขาวชิาชีววิทยา 
16. น.ส.ปลายฟ้า ทั่งไพบูลย์ มอ. วิทยานุสรณ ์ สาขาวชิาชีววิทยา 
17. น.ส.อชิรญา ดินแดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดกระบี่ สาขาวชิาชีววิทยา 
18. นายกฤษฎากร ชูเมือง สภาราชนิ ี สาขาวชิาชีววิทยา 
19. น.ส.ปวีณ์ลดา ผ่องแผ้ว สภาราชนิ ี สาขาวชิาชีววิทยา 
20 นายกฤตภาส รอดภัย แสงทองวิทยา สาขาวชิาชีววิทยา 
21. นายกฤษณภูมิ เหล็มสะ แสงทองวิทยา สาขาวชิาชีววิทยา 
22. ด.ช.ณัฐกร เหมสนิท แสงทองวิทยา สาขาวชิาชีววิทยา 
23. นายธนัฐถ์ ลิ่มอภิชาต แสงทองวิทยา สาขาวชิาชีววิทยา 
24. ด.ช.นนทป์วิธ โกเฮง แสงทองวิทยา สาขาวชิาชีววิทยา 
25. ด.ช.ภูรินท์ คุ่มเคี่ยม แสงทองวิทยา สาขาวชิาชีววิทยา 
26. ด.ช.ศุภสรณ์ ตรงจิต แสงทองวิทยา สาขาวชิาชีววิทยา 
27. ด.ช.จิรวัฒณ์ ราชพงศ ์ แสงทองวิทยาธรรม สาขาวชิาชีววิทยา 
28. นายณัฐวงศ์ จุทอง หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
29. น.ส.ธนพร เศรษฐเสรีกุล หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
30. น.ส.ธัญกมล โพธิ์มน หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
31. นายพศนิ สมพงษ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
32. น.ส.เพ็ญพิชชา คลา้ยแก้ว หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
33. น.ส.เพ็ญพิชชา เพชรกาญจน ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
34. น.ส.ภัททิยา เฉลิมวัย หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
35. น.ส.ภูริชญา พรหมอินทร ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 

ศูนย์อบรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
สาขาวิชาชีววิทยา : ศูนย์อบรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

1. นายกฤชพล เพชรอินทร ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาชีววิทยา 
2. ด.ญ.กันตาภา ศุภศรี จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาชีววิทยา 
3. น.ส.ชลพนิทุ์ เอ่งฉ้วน จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาชีววิทยา 
4. ด.ช.ธนกฤต น่นตา จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาชีววิทยา 
5. นายปรมัตถ์ อุ่ยเต็กเค่ง จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาชีววิทยา 
6. นายปัณณธร ชนิพิทักษ์วฒันา จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาชีววิทยา 
7. นายปุณปิติพฒัน์ รัตนประสิทธิ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง สาขาวชิาชีววิทยา 
8. น.ส.จณิสตา ลิ้มเพียรจัด ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาชีววิทยา 
9. ด.ญ.ธิติกาญจน์ อสัมภินวฒัน ์ ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาชีววิทยา 
10. น.ส.สิริภัทร ศุขมณี ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาชีววิทยา 
11. ด.ญ.สุทธิกมล ศรีทองสุข ธิดานุเคราะห์ สาขาวชิาชีววิทยา 
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0211 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 
 

สาขาวิชาชีววิทยา : ศูนย์อบรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สาขาวิชา 

12. น.ส.พิชญาภา คีรีเดช บูรณะร าลึก สาขาวชิาชีววิทยา 
13. นายธีรภัทร์ มะลิวัลย ์ ภูเก็ตวิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
14. นายธนาพัจน์ ทองศรีเมือง มหาวชิราวุธ สาขาวชิาชีววิทยา 
15. น.ส.พิชามญชุ์ วิระพรสวรรค์ มอ. วิทยานุสรณ ์ สาขาวชิาชีววิทยา 
16. น.ส.ณัฐชยา ชชู่วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดกระบี่ สาขาวชิาชีววิทยา 
17. ด.ญ.สุชญา สิงหนาจ วรนารีเฉลิม สาขาวชิาชีววิทยา 
18. นายจอมทรัพย์ สวุรรณกิจ แสงทองวิทยา สาขาวชิาชีววิทยา 
19. นายแทนบุญ สมันตรัฐ แสงทองวิทยา สาขาวชิาชีววิทยา 
20. นายภฤศ กุลอภิรักษ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาชีววิทยา 
21. นายภัคธร ไชยพลวตั แสงทองวิทยา สาขาวชิาชีววิทยา 
22. นายวรภพ สิรนิทรโสภณ แสงทองวิทยา สาขาวชิาชีววิทยา 
23. นายเศรษฐบุตร หริรักษาพิทักษ ์ แสงทองวิทยา สาขาวชิาชีววิทยา 
24. นายสรวชิญ์ พฒันพบิูล แสงทองวิทยา สาขาวชิาชีววิทยา 
25. นายอธิชนัน พนัธุระ แสงทองวิทยา สาขาวชิาชีววิทยา 
26. นายฮาดิษ หมัดสอ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สาขาวชิาชีววิทยา 
27. ด.ช.กฤตยชญ์ เมืองจันทร์บุร ี หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
28. นายดีเด บลิโหด หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
29. น.ส.เตชินี อนังคพนัธ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
30. นายธนัชกฤศ คล้ายแก้ว หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
31. นายนูรซามัน ฮาลิม หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
32. น.ส.เนตรดาว อนสุาร หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
33. นายปัญญพัฒน์ ศรีสวัสดิ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
34. ด.ช.ปิยะวชิญ์ ปิยะวัฒน์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 
35. นายภูมินทร์ ดิษสุวรรณ ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สาขาวชิาชีววิทยา 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดตารางเรียน และแนวปฏิบัติการเข้าค่าย และขอให้นักเรียน
ที่มีรายชื่อ ยืนยันสิทธิ์ การเข้าค่ายฝึกอบรมฯค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2565 
(เท่านั้น) หลังจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าค่าย ที่เว็บไซต์ https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/  หรือ สแกน 
QR Code 

ประกาศ ณ วันที่ 19  กันยายน  2565 

 

                        (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา  รักกะเปา) 
                 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและการศึกษา ปฏบิัติการแทน 

                                                                   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
                

https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/

